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(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 15. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 16.09.2020

Czech Outdoor, s.r.o. - žádost o snížení nájemného
Obsah materiálu:
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2
Czech_Outdoor__najemni_smlouva_reklamni_zarizeni_Hlinky
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c
3
dodatek_c._1_ke_smlouve_o_najmu__Czech_Outdoor_s.r.o.

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Syrovátková Monika, Mgr.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
neschvaluje
prominutí nájemného sjednaného ve smlouvě o nájmu plochy
k umístění reklamního zařízení ze dne 26.6.2017 ve znění
dodatku č. 1, jejímž předmětem je část pozemku parc. č. 233/1
v k.ú. Pisárky, obec Brno, pro společnost Czech Outdoor
s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČ:
24199427, a to po dobu trvání nouzového stavu, tj. za období
od 13.3.2020 do 17.5.2020,
neschvaluje
poskytnutí slevy z nájmu ve výši 50% z nájemného sjednaného ve
smlouvě o nájmu plochy k umístění reklamního zařízení ze dne
26.6.2017 ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je část
pozemku parc. č. 233/1 v k.ú. Pisárky, obec Brno, pro
společnost Czech Outdoor s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63,
140 00 Praha 4, IČ: 24199427, a to od 18.5.2020 po dobu 1
roku, a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brnostřed seznámit nájemce s tímto usnesením ZMČ Brno-střed.
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Důvodová zpráva:
 19. Komise pro školství RMČ Brno-střed projednala dne 18.06.2020 s tímto výsledkem:
"Usnesení č.20.19.14. : Komise pro školství RMČ Brno-střed, konaná dne 18.06.2020
nesouhlasí
s prominutím nájemného sjednaného ve smlouvě o nájmu plochy k umístění reklamního zařízení
ze dne 26.6.2017 ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je část pozemku parc. č. 233/1 v k.ú.
Pisárky, obec Brno, pro společnost Czech Outdoor s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha
4, IČ: 24199427, a to po dobu trvání nouzového stavu, tj. za období od 13.3.2020 do 17.5.2020,
nesouhlasí
s poskytnutím slevy z nájmu ve výši 50% z nájemného sjednaného ve smlouvě o nájmu plochy
k umístění reklamního zařízení ze dne 26.6.2017 ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je část
pozemku parc. č. 233/1 v k.ú. Pisárky, obec Brno, pro společnost Czech Outdoor s.r.o., se sídlem
Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČ: 24199427, a to od 18.5.2020 po dobu 1 roku,
nedoporučuje
RMČ Brno-střed souhlasit s prominutím nájemného sjednaného ve smlouvě o nájmu plochy
k umístění reklamního zařízení ze dne 26.6.2017 ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je část
pozemku parc. č. 233/1 v k.ú. Pisárky, obec Brno, pro společnost Czech Outdoor s.r.o., se sídlem
Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČ: 24199427, a to po dobu trvání nouzového stavu, tj. za období
od 13.3.2020 do 17.5.2020
nedoporučuje
RMČ Brno-střed souhlasit s poskytnutím slevy z nájmu ve výši 50% z nájemného sjednaného ve
smlouvě o nájmu plochy k umístění reklamního zařízení ze dne 26.6.2017 ve znění dodatku č. 1,
jejímž předmětem je část pozemku parc. č. 233/1 v k.ú. Pisárky, obec Brno, pro společnost
Czech Outdoor s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČ: 24199427, a to od 18.5.2020
po dobu 1 roku.
Hlasování:
pro
Usnesení bylo přijato.
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 RMČ Brno-střed projednala dne 13.07.2020 s tímto výsledkem:
"Usnesení RMČ/2020/75/31 Czech Outdoor, s.r.o. - žádost o snížení nájemného
RMČ BS na 75. schůzi, konané dne 13.07.2020,
nesouhlasí
s prominutím nájemného sjednaného ve smlouvě o nájmu plochy k umístění reklamního zařízení
ze dne 26.6.2017 ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je část pozemku parc. č. 233/1 v k.ú.
Pisárky, obec Brno, pro společnost Czech Outdoor s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, 140 00
Praha 4, IČ: 24199427, a to po dobu trvání nouzového stavu, tj. za období od 13.3.2020 do
17.5.2020,
nesouhlasí
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Bořecký
pro

s poskytnutím slevy z nájmu ve výši 50% z nájemného sjednaného ve smlouvě o nájmu plochy
k umístění reklamního zařízení ze dne 26.6.2017 ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je část
pozemku parc. č. 233/1 v k.ú. Pisárky, obec Brno, pro společnost Czech Outdoor s.r.o., se sídlem
Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČ: 24199427, a to od 18.5.2020 po dobu 1 roku,
souhlasí
s odkladem první splátky nájemného sjednaného ve smlouvě o nájmu plochy k umístění
reklamního zařízení ze dne 26.6.2017 ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je část pozemku
parc. č. 233/1 v k.ú. Pisárky, obec Brno, pro společnost Czech Outdoor s.r.o., se sídlem Na strži
2097/63, 140 00 Praha 4, IČ: 24199427, v roce 2020, a to o 6 měsíců,
doporučuje
ZMČ Brno-střed nesouhlasit s prominutím nájemného sjednaného ve smlouvě o nájmu plochy
k umístění reklamního zařízení ze dne 26.6.2017 ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je část
pozemku parc. č. 233/1 v k.ú. Pisárky, obec Brno, pro společnost Czech Outdoor s.r.o., se sídlem
Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČ: 24199427, a to po dobu trvání nouzového stavu, tj. za
období od 13.3.2020 do 17.5.2020,
doporučuje
ZMČ Brno-střed nesouhlasit s poskytnutím slevy z nájmu ve výši 50% z nájemného sjednaného
ve smlouvě o nájmu plochy k umístění reklamního zařízení ze dne 26.6.2017 ve znění dodatku č.
1, jejímž předmětem je část pozemku parc. č. 233/1 v k.ú. Pisárky, obec Brno, pro společnost
Czech Outdoor s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČ: 24199427, a to od 18.5.2020
po dobu 1 roku,
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed předložit materiál k
projednání do ZMČ BS a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed seznámit nájemce s tímto
usnesením RMČ Brno-střed.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Odbor školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed obdržel žádost společnosti Czech
Outdoor s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČ: 24199427, o dočasné prominutí
a snížení nájemného, případně uplatnění práva na slevu z nájemného.
Společnost na základě smlouvy o nájmu plochy k umístění reklamního zařízení užívá část
pozemku parc. č. 233/1 v k.ú. Pisárky (9 m2 na okraji pozemku při ul. Hlinky), obec Brno, za
účelem umístění reklamního zařízení s jednou osvětlenou výlepovou plochou o formátu 6x3m
(při čelním pohledu vpravo) a jednou osvětlenou plochou s otočnými lamelami o velikosti
6x3m (při čelním pohledu vlevo). Nájemní vztah byl v roce 2019 dodatkem č. 1 prodloužen o
dva roky, tj. do února 2021. Sjednané nájemné je ve výši 120.000,- Kč/rok a je hrazeno ve
dvou splátkách.
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ze dne 12.3.2020 žádá společnost s odkazem na
ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku změnu nájemní smlouvy v části nájemného
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s tím, že se odvolává na podstatnou změnu okolností ve smyslu snížení hodnoty předmětu
plnění, tedy části pronajatého pozemku.
S odvoláním na výše uvedené žádá společnost o:
 odpuštění nájemného po dobu trvání nouzového stavu, případně jeho snížení na
10% sjednané výše, a současně
 snížení nájemného na 50% výše nájemného sjednaného ve smlouvě o nájmu, a to po
dobu 1 roku od skončení nouzového stavu.
V případě odpuštění nájemného po dobu trvání nouzového stavu (tj. v době od 12.03.2020 do
17.05.2020) by se tedy jednalo o částku 21.612,80 Kč.
V případě snížení nájemného sjednaného ve smlouvě o nájmu o 50% po dobu 1 roku od
skončení nouzového stavu by se jednalo o snížení nájemného o 60.000,- Kč.
Faktura, která byla společnosti vystavena v měsíci květnu na částku 60.000,- Kč byla uhrazena,
ale až na základě výzvy po uplynutí termínu splatnosti.
Dne 25.06.2020 obdržel Odbor školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed novou
žádost společnosti Czech Outdoor s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČ:
24199427, o odklad splátek nájemného na co nejdelší možné období.
Dle smlouvy o nájmu plochy k umístění reklamního zařízení je sjednané nájemné splatné ve
dvou splátkách s tím, že faktury jsou vystavovány k 15.5. a 15.10. příslušného kalendářního
roku.
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Číslo jednací: MCBS/2017/0043892/SYRM
Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková

Smlouva o nájmu plochy
k umístění reklamního zařízení
uzavřená dle ust. § 2201 a následných a ust. § 2302 a následných. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
na základě usnesení RMČ Brno – střed č. RMČ/2017/135/04 ze dne 15.05.2017,
ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a čl. 12 odst. 3 Statutu města Brna
I.
Smluvní strany
Pronajímatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno
zast. starostou Martinem Landou
IČ: 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 43-8044220247/0100
nezapsáno v obchodním rejstříku
(dále jen pronajímatel)
Nájemce:

Czech Outdoor s.r.o.
se sídlem: Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4
statutární orgán: Ing. Richard Fuxa a Ing. George Kisugite, jednatelé
společnosti
IČ: 24199427, DIČ: CZ24199427
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
č. účtu 2111258871/2700
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 187946
(dále jen nájemce)
II.
Předmět nájmu

1) Nemovitost, která je předmětem nájmu, je ve výlučném vlastnictví statutárního města Brna
a městská část Brno-střed ji má svěřenu pro potřeby školství.
2) Předmětem nájmu je část pozemku parc. č. 233/1 v k.ú. Pisárky (9 m2 na okraji pozemku
při ul. Hlinky), obec Brno, městská část Brno-střed.
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III.
Účel nájmu
Předmět nájmu pronajímatel pronajímá nájemci za účelem umístění reklamního zařízení s
jednou osvětlenou výlepovou plochou o formátu 6x3m (při čelním pohledu vpravo) a jednou
osvětlenou plochou s otočnými lamelami o velikosti 6x3m (při čelním pohledu vlevo),
umístěnými na kovové konstrukci, ukotvenými v betonové patce.
IV.
Doba nájmu
Smlouva se uzavírá na dobu 2 let, a to od 08.02.2017.

V.
Výše nájemného a platební podmínky
1) Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 120.000 ,- Kč/rok (slovy jednostodvacettisíc korun
českých) bez DPH. K této částce bude připočteno DPH v základní sazbě v aktuální výši v
souladu s platnou právní úpravou.
2) Úhrada nájemného bude prováděna za každý příslušný kalendářní rok ve dvou splátkách
v poměrné výši nájemného, a to na základě faktur vystavených Základní školou Brno,
Hroznová 1, příspěvkovou organizací, IČ 48512672. Nájemné za kalendářní rok 2017
v poměrné výši se nájemce zavazuje uhradit na základě faktury vystavené Základní školou
Brno, Hroznová 1, příspěvkovou organizací, a to nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této
smlouvy. V případě, že tato smlouva bude ukončena, zavazuje se pronajímatel do 14 dnů
ode dne skončení smlouvy vrátit nájemci odpovídající poměrnou část předplaceného
nájemného bezhotovostním převodem na výše uvedený účet nájemce.
3) Faktury bude Základní škola Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace vystavovat do
15. pracovního dne kalendářního měsíce května a do 15. pracovního dne kalendářního
měsíce října.
4) Platbu nájemného bude nájemce provádět bezhotovostním převodem na účet Základní
školy Brno, Hroznová 1, příspěvkové organizace, vedené u Komerční banky, a.s.,
č.ú. 64034621/0100, a to v souladu s ust. § 1767 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku v platném znění, na jehož základě je tato smlouva sjednávána ve prospěch třetí
osoby - Základní školy Brno, Hroznová 1, příspěvkové organizace. Vzdá-li se tato osoba
svého práva nebo bude-li na základě změny zřizovací listiny Základní školy Brno,
Hroznová 1, příspěvkové organizace, vyňat předmět nájmu z její správy, bude plněno
pronajímateli na účet uvedený v čl. I. této smlouvy. O vynětí předmětu nájmu ze správy
Základní školy Brno, Hroznová 1, příspěvkové organizace bude nájemce informován
neprodleně po přijetí usnesení Zastupitelstva MČ Brno-střed.
5) Nájemce se zavazuje hradit elektrickou energii spotřebovanou v souvislosti s provozem
reklamního zařízení. Napojení el. energie bude vedeno z budovy ZŠ Brno, Hroznová 1,
příspěvkové organizace, přes podružný elektroměr. Úhradu za spotřebovanou el. energii se
zavazuje nájemce platit bezhotovostním převodem na účet Základní školy Brno, Hroznová
1, příspěvkové organizace, a to za každé pololetí kalendářního roku na základě odečtu stavu
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podružného elektroměru a faktury vystavené Základní školou Brno, Hroznová 1,
příspěvkovou organizací.
6) Nájemce souhlasí s tím, že pronajímatel již bez dalšího jednání jednostranným oznámením
zvýší vždy k 1.4. kalendářního roku nájemné o částku odpovídající míře inflace vyhlášené
ČSÚ nebo odborným orgánem za předchozí kalendářní rok. Takto se bude postupovat v
každém následujícím kalendářním roce po dobu trvání nájemního vztahu a nájemce se
zavazuje takto zvyšované nájemné platit.
7) Sjednává se smluvní pokuta za pozdní zaplacení nájemného, případně vrácení nájemného
pronajímatelem ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení.
VI.
Skončení nájmu
1) Nájem může skončit písemnou dohodou smluvních stran, nebo výpovědí s výpovědní
dobou 6 měsíců s tím, že obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět bez udání
důvodu. Pokud některá ze smluvních stran opakovaně i přes písemné upozornění druhé
smluvní strany porušuje některé ustanovení této smlouvy, nebo se předmět pronájmu
stane nezpůsobilý pro účely umístění a provozování reklamního zařízení nájemce (za
nezpůsobilost se považuje také nepovolení umístění reklamního zařízení ve smyslu
ustanovení stavebního zákona a dalších příslušných právních předpisů) činí výpovědní
doba 3 měsíce. Výpovědní doba počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvní straně na poslední známou adresu. Za doručenou se
považuje výpověď nejpozději 15. den po jejím odeslání druhé smluvní straně.
2) Nepravdivost čestného prohlášení nájemce dle čl. IX. této smlouvy je výpovědním
důvodem.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran
1) Pronajímatel je povinen prostřednictvím Základní školy Brno, Hroznová 1, příspěvkové
organizace nájemci umožnit ode dne účinnosti této smlouvy užívání předmětu nájmu.
2) Nájemce:
a) je povinen na vlastní náklady instalovat reklamní zařízení a na své náklady jej
udržovat v řádném stavu,
b) užívat pronajatou plochu ke stanovenému účelu,
c) respektovat při instalaci a provozování reklamního zařízení všechny
podmínky stanovené příslušnými orgány státní správy a obecně závaznými
předpisy vztahujícími se na provozování reklamy v ČR. Nájemce bere na vědomí,
že samotný souhlas pronajímatele s umístěním reklamního zařízení nenahrazuje
povolení příslušných orgánů státní správy,
d) po demontáži reklamního zařízení odstranit negativní zásahy do pronajaté plochy,
které jsou důsledkem jeho činnosti,
e) nájemce je povinen zajistit, že zvolená reklama na štítové ploše domu nebude v
rozporu s etickými pravidly a nebude odporovat dobrým mravům, nebude žádným
způsobem budit pohoršení, dále nebude reklamou na prodej výrobků ohrožujících
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f)
g)
h)

i)
j)
k)

l)

zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů nebo přímo ohrožujících
či poškozujících životní prostředí, na provozování erotických služeb, sexshopu,
prodeje erotického zboží, na podporu výherních hracích automatů s výherních
loterijních terminálů (VHA,VLT), na tabákové výrobky, návykové látky a obdobné
výrobky či služby, a ani nebude propagovat politické strany a politická hnutí, to vše
v souladu se zákonem o regulaci reklamy a školským zákonem. V případě, že
zvolená reklama bude v rozporu s výše uvedeným ujednáním, zavazuje se nájemce
tuto reklamu odstranit nebo přijmout jiná opatření k nápravě ( např. přelepit apod.),
a to do 3 dnů od doručení výzvy pronajímatele. Nebude - li v této lhůtě reklama
odstraněna, má pronajímatel právo odstranit nebo přijmout jiná opatření k nápravě
sám, na náklady nájemce, s čímž nájemce souhlasí.
je povinen na své náklady nést veškeré výlohy spojené s pojištěním instalovaných
reklamních zařízení,
musí dodržovat hygienické předpisy, předpisy požární ochrany a předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
je povinen v případě ukončení nájmu předat pronajímateli předmětnou nemovitost
v původním stavu nejpozději poslední den trvání nájemního vztahu; uvedení
nemovitosti do původního stavu s ohledem na běžné opotřebení zajistí nájemce na
své náklady,
není oprávněn přenechat nemovitost ani její část do podnájmu žádným dalším
subjektům bez souhlasu pronajímatele,
nájemce se zavazuje, že veškerou svojí činností v souvislosti s využitím pronajímané
plochy objektu nepoškodí majetek obce,
v případě, že dojde k poškození majetku obce v souvislosti s využitím pronajímané
plochy, zajistí nájemce na své náklady odstranění vzniklých škod do 30 dnů od
vzniku škody,
po ukončení nájemního vztahu je nájemce povinen odstranit reklamní plochu a
nemovitost uvést do původního stavu, a to do 3 kalendářních dnů ode dne ukončení
nájemního vztahu, v případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn
požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý kalendářní den, kdy
k porušení této povinnosti došlo.

VIII.
Odpovědnost za škodu
Nájemce odpovídá za škody na zdraví a na majetku vzniklé v době nájmu a související s účelem
nájmu.
IX.
Čestné prohlášení
Nájemce podpisem této nájemní smlouvy prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči
statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným
statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve
kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho částí podíl.

X.
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Doložka schválení
Záměr pronájmu předmětné nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce ÚMČ Brno – střed ve
dnech 28.12.2016 – 13.01.2017. Uzavření této nájemní smlouvy bylo schváleno na 135.
zasedání RMČ Brno-střed dne 15.05.2017, usnesení č. RMČ/2017/135/04.

XI.
Závěrečná ustanovení
1) Obsah této smlouvy lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných očíslovaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
2) Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží pronajímatel, jeden
nájemce a jeden Základní škola Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace.
3) Tato smlouva nabývá účinnosti dle dohody smluvních stran dnem počátku nájemního
vztahu.
4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a
srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Pravost a původnost
smlouvy potvrzují smluvní strany svým podpisem.
XII. Doložka uveřejnění
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků,
bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje
a obchodní tajemství.
V Brně, dne

V Praze, dne

……………………………..
pronajímatel

……………………………..
nájemce
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Číslo jednací: MCBS/2019/0007307/SYRM
Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu plochy
k umístění reklamního zařízení
uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2019/6/15 ze dne 21.01.2019,
ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a čl. 12 odst. 3 Statutu města Brna
I.
Smluvní strany
Pronajímatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno
zast. starostou Ing. arch. Vojtěchem Menclem
IČ: 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 43-8044220247/0100
nezapsáno v obchodním rejstříku
(dále jen pronajímatel)
Nájemce:

Czech Outdoor s.r.o.
se sídlem: Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4
statutární orgán: Ing. George Kisugite, jednatel
IČ: 24199427, DIČ: CZ24199427
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
č. účtu 2111258871/2700
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 187946
(dále jen nájemce)
II.
Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2017 smlouvu o nájmu plochy k umístění reklamního
zařízení (č.j. MCBS/2017/0043892/SYRM), jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č.
233/1 v k.ú. Pisárky, obec Brno, městská část Brno-střed, o velikosti 9 m2 (na okraji
pozemku při ul. Hlinky), a to za účelem umístění reklamního zařízení.
2) Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy uvedené v odst. 1 takto“
a) v čl. IV. Doba nájmu se původní text nahrazuje touto větou“ „Smlouva se uzavírá na
dobu 2 let, a to od 08.02.2019.“
b) v čl. V. odst. 1 se vypouští druhá věta.
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III.
Doložka schválení
Záměr uzavření tohoto dodatku byl zveřejněn na úřední desce ÚMČ Brno – střed ve dnech
21.01.2019 – 06.02.2019. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 6. schůzi RMČ Brnostřed dne 21.01.2019, usnesení č. RMČ/2019/6/15.
IV.
Doložka uveřejnění, informační doložka
(1) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů,
které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní
tajemství.
(2) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na
základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj.
budou anonymizovány.

V.
Závěrečná ustanovení
1) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží pronajímatel, jeden
nájemce a jeden Základní škola Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace.
2) Tento dodatek nabývá účinnosti dle dohody smluvních stran dnem počátku nájemního
vztahu.
3) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a
srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Pravost a původnost
smlouvy potvrzují smluvní strany svým podpisem.
V Brně, dne

V Praze, dne

……………………………..
pronajímatel

……………………………..
nájemce
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